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STICHTING WONEN YPSILON AMSTERDAM 

Postadres: Hermelijnvlinder 185, 1113 LE, Diemen    Datum: 25 maart 2018 

Email: kuijper.niko@gmail.com    Tel: 020 6143575 

 

 

JAARVERSLAG 2017 STICHTING WONEN YPSILON AMSTERDAM (SWYA) 

(Voorheen Stichting Kraaipan Oase) 

 

Bestuur: 

Niko Kuijper (NK) - voorzitter, Gerard Dijkstra (GD)  - secretaris, Lex Baaij (LB)  – penningmeester, Rob 

Giebels (RG) – lid. 

Huuradministratie wordt verzorgd door Lieke Thesingh (LT).     

 

Uitbreiding van het bestuur: 

Door de uitbreiding van de werkzaamheden tgv van het oprichten van de Werkgroep  Wonen Ypsilon 

Amsterdam (WWYA) en het ouder worden van diverse bestuursleden is het gewenst het bestuur uit 

te breiden. Taakverdeling binnen het bestuur wijzigt, o.a. gezien de gezondheid van  NK, waardoor 

voor hem het onmogelijk is geworden de stichting voor te zitten.  NK is de oprichter en geestelijke 

vader van SKO, nu SWYA.  NK blijft voorzitter maar delegeert een aantal uitvoerende taken. Rob 

Giebels (voormalig beleidsmedewerker Gemeente Amsterdam) treedt toe tot het bestuur.  Rita 

Loholter (RL) (bestuurslid Stichting Ypsilon Amsterdam) gaat begin 2018 toetreden.   

 

Doelstellingen: 

Stabiele en geschikte huisvesting regelen voor mensen met een verhoogde kwetsbaarheid voor 

psychose, zodat de woonomstandigheden ervoor zorgen dat de bewoners zo  weinig mogelijk hinder 

ondervinden van deze kwetsbaarheid en een eigen leven kunnen opbouwen. Die geschikte 

huisvesting komt in de meeste gevallen aan de orde als de bewoners al  geconfronteerd zijn met hun 

kwetsbaarheid maar toch nog in de fase zitten van de eerste keuze tot een definitieve huisvesting. In 

die fase heeft men vaak nog geen helder zicht op hun kwetsbaarheid. Begeleiding in die fase is van 

groot belang, zowel van de professionele zorg als de informele zorg – al noemen wij dat liever 

vriendendiensten –  voor de leden om te komen tot acceptatie van je handicap in relatie met je 

woonomgeving. Dat geeft dan verder ruimte voor de bewoners om onder betere omstandigheden 

alsnog te ontdekken wat je talenten/kwaliteiten zijn en hoe die te benutten in de samenleving. 

Feitelijk kan dit leiden tot een groep bewoners, waarvan er sommige permanent op ondersteuning 

van professionele zorg zijn aangewezen en anderen zelfs later onze vriendendienst niet meer nodig 

hebben. En dan kan men wel  blijven genieten van de goede woning. Maar vrienden worden – als het 

goed is – nooit als overbodig ervaren. Zo’n diverse groep stimuleert ook elkaar.  

Om bovenstaand doel te bereiken verricht SWYA de volgende hoofd activiteiten: 

1. Treedt op als intermediair huurder tussen wooncorporaties en bewoners volgens het 

Kraaipan Oase model.    
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2. Ondersteunt nieuwe woongroepen waar zij kan in hun oprichtings fase en treed daarna op 

als intermediair huurder indien noodzakelijk. (Staalman Oase model). 

3. Bewaakt de kwaliteit van het wonen  volgens de hieboven geschetste inhoudelijke 

doelstellingen. Dit kwaliteits toezicht is echter niet af te dwingen. 

 

Activiteiten 

Op dit moment treed SWYA op als intermediair verhuurder voor de Stichting Kraaipan Oase (sinds 

2005, nu 32 woningen en een ontmoetingsruimte)  en begeleidt de Werkgroep Wonen Ypsilon 

Amsterdam (sinds eind 2016), onder andere bij het opzetten van de Stichting Staalman Oase (30 

woningen en een ontmoetingsruimte).    Daarnaast is SWYA in overleg met meerdere 

wooncorporaties over het opzetten van overeenkomstige woonprojecten in de regio Amsterdam.  Er 

wordt aandacht besteed aan het bekendheid geven aan de problemen van de doelgroep en aan het  

beschikbaar stellen  van de opgedane ervaringen in breed verband.   Uitwisseling van ervaringen met 

– en leren van  woon projecten van gelijke aard is hierbij belangrijk.   

 

Stichting Kraaipan Oase (SKO) 

De Kraaipan Oase is een  woonvoorziening met ambulante zorg voor mensen met een verhoogde 

kwetsbaarheid voor psychose.  Het initiatief werd genomen in 2005 door SWYA,  toen nog onder de 

naam Stichting Kraaipan Oase werkende.   In 2008 kreeg de eerste bewoner een Ymere woning 

toegewezen.   Sinds 2008 zijn gefaseerd alle 32 woningen en de ontmoetingsruimte gerealiseerd tot 

in 2015 de laatste woning werd toegewezen.  De corporaties verhuren, met SWYA als intermediair ,in 

Amsterdam zelfstandige woningen aan de SKO bewoners.  Deze woningen zijn gelegen in de 

Transvaalbuurt, een prikkelarme  buurt met rustige straten en in veel gevallen een voordeur aan de 

straat.   10 Woningen bevinden zich boven de ontmoetingsruimte en 21 woningen liggen verspreid 

binnen loopafstand van deze ontmoetingsruimte in de Kraaipanstraat. 

 

Meer gedetailleerde informatie is te vinden in de Jaarverslagen van SKO waaraan ook een gedeelte 

van deze tekst is ontleend.     

 

SKO, Ontmoetingsruimte 

Het beheer van - en de activiteiten in de ontmoetingsruimte lopen nog steeds goed.  Er is een 
enthousiaste groep naastbetrokkenen van de bewoners die dit dragen. De huur voor de 
ontmoetingsruimte en een deel van de servicekosten van deze ruimte worden door de bewoners 
gedragen. Het tekort op de huur- servicekosten wordt door SKO gedekt uit donaties.   Voor dit 
bedrag is ook in 2017 weer geen structurele dekking cq sponsoring gevonden. Hierdoor dreigt er nog 
steeds een exploitatietekort. Met de uitbreiding  van 3 nieuwe woningen en mogelijk 2 nieuwe 
gasten van de ontmoetingsruimte, waardoor er meer personen zijn die bijdragen aan de exploitatie, 
wordt het exploitatietekort in 2018 kleiner.       
 

SKO, overzicht woningen 

In het woningbestand zijn in 2017 geen mutaties geweest.  Er is één bewoner vertrokken  en één 

nieuwe bewoner bijgekomen.  Ymere heeft 3 nieuwe woningen toegezegd voor 2018. 

Bestand:  Ymere 25 woningen waarvan 10 in het gebouw van de voormalige Kraaipan School.  

Stadgenoot 3-, Rochdale 3- en Eigen Haard 1 woning.  Daarnaast wordt er nog de ontmoetingsruimte 

gehuurd van Ymere. 
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SKO, inning van de huren 

Alle SKO bewoners betalen de huur van hun woning plus een bedrag voor de huur van de 
ontmoetingsruimte. Er zijn drie “uithuizige bewoners” (gasten) die ook gebruik maken van de 
activiteiten in de ontmoetingsruimte ruimte en daarom  meebetalen aan de huur van de 
ontmoetingsruimte. LT administreert en controleert de inkomende en uitgaande huurbetalingen.  
Hierin bijgestaan door NK. Op termijn zal RG bijgestaan door RL de taak in deze overnemen.  
 
De huurbetalingen lopen over het algemeen goed. Alleen bij de jaarlijkse huurverhogingen en sinds 

de wet op  een huurgrens voor de lagere inkomens ook bij de huurverlagingen, moeten 4/5 

bewoners aangemaand worden tot aanpassing.  

2/3 Bewoners vergeten soms op tijd te betalen, maar een mailtje is dan meestal voldoende. 

1 Bewoner moet regelmatig eraan herinnerd worden dat het weer tijd is om te betalen. 

1 Bewoner is erin geslaagd de huurschuld die opgebouwd was toen het niet goed ging, volledig af te 

lossen.  

1 Bewoner heeft een maand huurachterstand opgelopen omdat de huursubsidie nog niet geregeld 

was, maar die is ook al voor de helft ingelopen.   

 

SKO, huur administratie  

Losse woningen: 
De huuradministratie van de Ymere woningen is een probleem voor SWYA. Alle losse woningen staan 
onder één adres en met één volmacht nummer voor automatische huurincasso in het Ymere bestand 
geregistreerd. Voor administratie van de betaling van de huren aan Ymere is het van belang om elke 
woning een unieke identificatie te geven in de bankafschriften zodat de bankoverschrijvingen 
automatisch verwerkt kunnen worden in de boekhouding.   Er is overleg met Ymere teneinde  de 
administratie automatisch te kunnen uitvoeren. 
 
Onmoetingsruimte en de 10 appartementen: 
Voor de 10 appartementen en de ontmoetingsruimte in het Kraaipan Schoolgebouw werd 
maandelijks een geconsolideerde rekening gestuurd naar SWYA. De rekening voor de 10 
appartementen en de ontmoetingsruimte zijn in 2017 gescheiden.  De eindafrekening variabele 
service kosten is nog niet gescheiden, wat tot moeilijkheden lijkt bij de restitutie van teveel betaalde 
servicekasten aan de bewoners en SKO.  Ymere heeft toegezegd ook deze eindafrekening in 2018 te 
splitsen tussen de 10 appartementen en de ontmoetingsruimte.  In Bijlage 3 is een aparte kolom 
opgenomen die een overzicht geeft van de ontvangsten en betalingen van het voorschot huur en 
servicekosten voor de ontmoetingsruimte.  De bevoorschotting is structureel circa € 1.800 te hoog en 
wordt door Ymere gerestitueerd.   
 
De nieuwe WMO zou, volgens haar doelstellingen, aan de huur van de ontmoetingsruimte  kunnen 
bijdragen. Dit wordt in 2018 door SWYA met de gemeente besproken.  
 

SKO, relatie met omwonenden c.q. huisvesting problemen 
Ten aanzien van de relatie tussen SKO bewoners en hun buren en vice versa is er in 2017 één 
substantiële interventie aan de orde geweest.   Deze bewoner heeft t.g.v. slechte “vrienden” en 
drugs gerelateerde contacten veel overlast veroorzaakt in de buurt. Deze geschiedenis laat zien hoe 
ingewikkeld de procedure is om een oplossing te zoeken als de bewoner daar in eerste instantie niet 
vrijwillig aan meewerkt (en geen bewindvoerder heeft).  Ook laat de geschiedenis zien dat, als de 
bewoner rechtsreeks met de corporatie zou hebben moeten communiceren, hij zonder opvang op 
straat zou zijn terechtgekomen volgens het draaiboek dat in zo’n geval gehanteerd wordt.  
Uiteindelijk heeft de bewoner de woning vrijwillig opgezegd en heeft de zorgverlener hem kunnen 
opvangen en een beschermde woonplek kunnen geven. 
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Na de nodige moeite is deze woning behouden gebleven voor  SWYA/SKO.  Als gevolg van de overlast 

die de bewoner of zijn “vrienden” veroorzaakte werd in eerste instantie het huurcontract door de 

corporatie opgezegd.   De kosten die gepaard gingen met de uitzettingsprocedure  omvatten  één 

maand huurderving (€ 628) en schoonmaken/herstellen (€ 2.000).  Deze kosten zijn gedragen door 

de Stichting Vrienden van Ypsilon Amsterdam e.o..  Waarvoor veel dank.     

 

Alhoewel het uiteindelijke doel, zorg voor de bewoner en behoud van de woning, is gehaald is het de 

vraag of alle betrokken partijen het probleem beter, met name in een korter tijdspan, hadden 

kunnen oplossen.   Een punt van aandacht voor 2018. 

 

Werkgroep Wonen (Stichting) Ypsilon Amsterdam (WWYA), Stichting Staalman Oase i.o. (SSO) 

In 2016 is er een “werkgroep wonen” gevormd bij Stichting Ypsilon Amsterdam.  Deze groep bestaat 
uit circa 8 naastbetrokkenen en heeft als doel een woongroep te realiseren van zo’n 30-35 woningen.  
Gekozen is voor het Kraaipan concept. Er wordt maandelijks vergaderd in het kantoor van Stichting 
Ypsilon Amsterdam.  SWYA ondersteunt de werkgroep intensief in haar activiteiten en zal eenzelfde 
rol als intermediair verhuurder gaan vervullen zoals zij nu doet bij SKO.  Via de Gemeente Amsterdam 
zijn er besprekingen geweest met wooncorporatie De Alliantie. Bedoeling is om in 2018 de eerste 
woningen te kunnen huren. De werkgroep wonen zal dan als de Stichting Staalman Oase  
verdergaan.   Eind 2019 moet het Staalman project voor 90% zijn gerealiseerd. 
 

Inmiddels zijn er vier mogelijke locaties bekeken. 

1. Staalmanplein, corporatie De Alliantie, circa 30 woningen + ontmoetingsruimte, aanvang  

2018-2019. 

2. Lopikhof, corporatie Ymere, circa 30 woningen + ontmoetingsruimte, aanvang per direct. 

3. Garstkamp, corporatie Ymere, circa 30 woningen + ontmoetingsruimte, aanvang 2018 ? 

4. Houthaven, corporatie Ymere. 

 

Voor de opties 2,3 en 4 is de werkgroep niet geselecteerd. De regiomanagers van Ymere gaven de 

voorkeur aan, volgens hen, beter passende doelgroepen in de sociale omgeving.   Staalmanplein is 

inmiddels ver gevorderd.  Indien de subsidie aanvraag bij de Gemeente Amsterdam, die in principe is 

toegezegd,  succesvol afgerond kan worden lijkt niets meer een voortzetting in de weg te staan.   De 

locatie voor de ontmoetingsruimte is gekozen.  Het woningbestand is als volgt: 2 clusters van 8 

woningen met daartussen 4 “gespikkelde” woningen met daaromheen 10 gespikkelde woningen 

binnen loopafstand.    Alles binnen loopafstand van de ontmoetingsruimte.  Cordaan is geselecteerd 

als zorgverlener en ondersteunt het project al zeer actief.    Het bestuur van SSO i.o. moet nog 

definitief worden samengesteld, maar is in principe bekend.   

 

Administratie 

De boekhouding is in 2017 ondergebracht in het CASH boekhoudprogramma (in de Cloud). 

 

Financiën 

De financiën zijn op orde.  Huur ontvangsten en huur betalingen zijn in evenwicht.  De begroting van 
SKO voor 2018 is in evenwicht, maar er is geen substantiële reserve voor het (tijdelijk) opvangen van 
achterstallige huurbetalingen of zelfs huurderving.  Met Ymere wordt overlegd om hier, als vervolg 
van het bestaande Ymere reserve fonds,  een structurele oplossing voor te vinden.  Met de Alliantie 
zijn hierover al wel principe afspraken gemaakt in het voorstel voor de samenwerkingsovereenkomst 
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Staalman Oase Project.  Hier zijn de mogelijkheden 2% van de huur om een reserve fonds te kunnen 
opobouwen of het rechtstreeks dragen van het risico van huurderving etc. door de corporatie. 
 
Het door Ymere in 2013 beschikbaar gestelde fonds van € 5.000,- is in de periode 2013-2017 gebruikt 
voor betalingen ter grootte van circa € 1800,-.  Het betreft voornamelijk juridische kosten in relatie 
tot het beheer van de gehuurde woningen, waarvoor deze bijdrage ook is bedoeld.   De bankkosten 
zijn ook in mindering gebracht op dit fonds.   Bijlage 2 geeft de verantwoording. 
 
De maandelijkse huurbetalingen en bijkomende lasten d.d. 1 jan. 2018 zijn als overzicht gegeven in 
Bijlage 3, die is opgezet volgens het model van de Raamovereenkomst Europese Inkomenstoets. 
 
De kostenpost: “Variabele servicekosten ontmoetingsruimte en trappenhuis woningen” in de 
voormalige Kraaipanschool wordt als voorschot voldaan aan Ymere.  Er zijn eindafrekeningen 
ontvangen over 2013 t/m 2016.  Er wordt ieder jaar een bedrag groot circa € 1.800 teveel aan 
voorschot afgedragen.    Ymere heeft haar voorschot berekening nog niet hierop aangepast.  De door 
Ymere gerestitueerde voorschotten zijn uitbetaalt aan de bewoners van SKO en aan SKO.   Aan SKO 
met de mededeling dat er een na-aanslag van een energieleverancier verwacht kan worden.  De 
huurder is verantwoordelijk voor de in eigen ruimte gebruikte elektra.     
 
Het financieel verslag 2017 is als bijlage  toegevoegd.     
 

-------------------------------- 

 

Bijlagen 

1. SWYA: Begroting 2018 

2. SWYA: Besteding bijdrage van Ymere t/m 31 december 2017 

3. SWYA: SKO Huur en Servicekosten. Betalingen en Ontvangsten d.d. 1 Januari 2017 

(vertrouwelijk). 

4. SWYA: Jaarrekening 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


